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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
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Jméno autora: Veronika Večerková 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení ekonomických studií 
Oponent práce: Ing. Libor Cupal 
Pracoviště oponenta práce: MUVS, Oddělení manažerských studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Téma motivace a odměňování zaměstnanců, řešené v této bakalářské práci, patří mezi průměrně náročné oblasti zadání.  

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Autorka s pomocí dotazníkového šetření odpověděla na stanovené výzkumné otázky a navrhla opatření, vedoucí ke zvýšení 
spokojenosti zaměstnanců. Zadání tím považuji za splněné.  

 

Zvolený postup řešení vynikající 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Vhodné metody k získání podkladů pro analýzu vzájemných vazeb, ke kterým nemám připomínky. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Odpovídající využití znalostí získaných studiem i teoretickou přípravou této závěrečné práce. Dobrá práce s odborným 
textem a výstupy autorky působí odborný stylem s odpovídající stylistikou a strukturou. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Přehledné a čisté zpracování, kromě anglicky psaných textů, které jsou většinou nečitelné nebo slité dohromady – viz 
abstrakt nebo nepravidelně také str. 14, 15, 16, 21. Text je vhodné si vhodné si před tiskem přečíst a odstranit nedostatky. 
Obrázek č. 2 na straně 31 by bylo vhodnější překreslit. To se ale týká i tabulky č. 3 (a ideálně i č. 4), které je vhodnější znovu 
vytvořit a raději nepoužívat scan. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami. 
Kvalitní práce s dostatečným počtem zdrojů, bezproblémová citace. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

 
Cílem této bakalářské práce je zhodnocení systému motivace a odměňování zaměstnanců v bezpečnostní a 
úklidové službě ARGUS, spol. s r.o.  

V praktické části se autorka zaměřila stávající systém společnosti a formou dotazníků zjišťovala, jak jsou spokojeni 
se současným systémem zaměstnanci. Autorka závěrem navrhla taková opatření, která by mohla vést zvýšení 
spokojenosti zaměstnanců a v jejich zájmu k cílům společnosti. 

Autorka uvádí, že výsledky a návrhy byly poskytnuty bezpečnostnímu řediteli. V rámci zpětné vazby tento 
zástupce považuje návrhy za řešitelné, a to včetně finančního ohodnocení zaměstnanců.  

Bylo by přínosné doplnit podrobnější vyjádření zástupce společnosti na výsledky šetření. 

Vymezený cíl práce považuji za splněný. 

 

Otázky k diskuzi: 

Co podle Vás bude motivovat společnost ke zvýšení finančního ohodnocení zaměstnanců a co bude toto 
navrhované opatření naopak negovat a společnost nebude nucena toto opatření uplatnit?  

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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